
                              Z Á P I S 
          z první schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané 

 dne 2.3.2022 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 17 hodin.  

 

 

Přítomno členů zastupitelstva:    9                     občanů: 7 

   

Ověřovatelé: Miroslav Vancl 

                      Jindřich Volejník 

 

Zapisovatel: Jana Macháčková   

 

Program jednání: Kontrola plnění usnesení jejichž termín prošel. 

                             1) Slib nového zastupitele 

          2) Volba místostarosty 

          3) Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování  

                                 Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022 

          4) Žádost SDH Vítkovice o finanční dar na dětský maškarní  

                                 karneval 

          5) Záměr směny pozemků 

        6) Schválení Změny č. 1 Územního plánu Vítkovice a její  

            vydání 

        7) Oprava místní komunikace – křižovatka Hotel Praha –  

            Janova Hora 

        8) Rezignace na funkci předsedy FV 

   

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele. 

 

pro:  9 

proti:      0               

zdržel se hlasování: 0 

………………………………………………………………………………… 

1) ZO podle ustanovení volebního zákona osvědčilo, že pan Martin Morkes, 

nar. 23.10.1971, bytem Vítkovice 132 se stal členem zastupitelstva dne 1.1.2022 

za Tomáše Johna, který rezignoval ke dni 31.12.2021. 

Pan Martin Morkes, jako nastupující člen zastupitelstva obce složil 2.3.2022 

předepsaný slib a potvrdil jeho složení svým podpisem. 

 
pro:    8 

proti: 0 

zdržel se hlasování :1 (Morkes M.) 

…………………………………………………………………………………… 



2)  Volba místostarosty : 

Starosta Milan Rychtr navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Miroslava 

Vancla 

 

pro : 7 

proti : 2 (Navrátilová, Hniková) 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

3) Schválit Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování 

Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022.   Obec Vítkovice přispěje    

příjemci zálohovou platbou ve výši 58,15 Kč/obyvatele. Odečten bude přeplatek 

po vyúčtování za rok 2021 ve výši 4 287,49 Kč. Příspěvek na rok 2022 činí        

17 811,- Kč. 

 

pro :  9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

 

p. Hniková prosí o každoroční informaci o Pečovatelské službě Jilemnice do 

Vítkovického zpravodaje. 

…………………………………………………………………………………… 

4) Schválit žádost SDH Vítkovice o poskytnutí finančního daru na dětský 

maškarní karneval, který se bude konat 5.3.2022, návrh 10 000,- Kč 

+ na činnost mladých hasičů  

pro : 8 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 1 (Navrátilová) 

…………………………………………………………………………………… 

5) Schválit záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice - pozemek p.č. 722/4, 

p.č. 722/3, p.č. 710/8 a p.č. 710/9 a MUDr. Zdeňkem Vocáskem – pozemek p.č. 

886/5, které vznikly na základě GP č. 1281-86/2021 vše v k.ú. Vítkovice 

v Krkonoších 

 

pro : 5 

proti : 2 (Hniková, Hnik) 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Morkes) 

 

p. Hniková : Se záměrem směny pozemků nesouhlasím z těchto důvodů : 

1) Již dne 24.6.2020 byl schválen záměr prodeje části pozemků p.č. 722/1 a 

710/1 v k.ú. Vítkovice v Krkonoších. Nyní chce majitel pozemky s obcí směnit 

za pozemek 886/5, dle mého názoru pro obec pro další stavební záměry 

nevhodný. Pozemky si myslím nemají stejnou cenovou relaci – pro obec velice 

cenově nevýhodná cena. 



…………………………………………………………………………………… 

6) Zastupitelstvo obce ověřuje, že aktuální změna územního plánu není 

v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem ani s výsledky jejího projednání. Na základě uvedeného 

souhlasí s předloženým návrhem této změny a jejím vydáním. 

 

pro : 7 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 2 (Navrátilová, Hniková) 

…………………………………………………………………………………… 

7) Schválit opravu místní komunikace – křižovatka Hotel Praha - Janova Hora 

a žádost o dotaci z NPŽP „Obnova místní komunikace ve Vítkovicích – etapa 

2021/12 (Hotel Praha-Janova Hora)“. Aktuální míra podpory činí 85 % 

způsobilých výdajů 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování :0 

…………………………………………………………………………………… 

8) Pan Miroslav Vancl rezignuje na funkci předsedy finančního výboru, dle 

zákona o obcích nemůže být místostarosta členem jakéhokoli výboru.  

Předseda finančního výboru bude jmenován na příštím zasedání zastupitelstva. 

 

pro : 9 

proti : 0 

zdržel se hlasování : 0 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Usnesení:  1/22 ZO podle ustanovení volebního zákona osvědčilo, že pan 

Martin Morkes, nar. 23.10.1971, bytem Vítkovice 132 se stal členem 

zastupitelstva dne 1.1.2022 za Tomáše Johna, který rezignoval ke dni 

31.12.2021. Pan Martin Morkes, jako nastupující člen zastupitelstva obce složil 

2.3.2022 předepsaný slib a potvrdil jeho složení svým podpisem. 

2/22 ZO volí místostarostou obce Vítkovice p. Miroslava Vancla 

3/22 ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na 

spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022. Obec Vítkovice 

přispěje příjemci zálohovou platbou ve výši 58,15 Kč/obyvatele. Odečten bude 

přeplatek po vyúčtování za rok 2021 ve výši 4 287,49 Kč. Příspěvek na rok 

2022 činí 17 811,- Kč 

4/22 ZO schvaluje  SDH Vítkovice poskytnutí finančního daru ve  

výši 10 000,- Kč na dětský maškarní karneval a činnost mladých hasičů  

5/22 ZO schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí Vítkovice –  



pozemek p.č. 722/4, p.č. 722/3, p.č. 710/8 a p.č. 710/9 a MUDr. Zdeňkem 

Vocáskem – pozemek p.č. 886/5, které vznikly na základě GP č. 1281-86/2021 

vše v k.ú. Vítkovice v Krkonoších 

6/22 ZO schvaluje Změnu č. 1 Územního plánu, včetně rozhodnutí  

o námitkách a schvaluje vydání Změny č. 1 Územního plánu Vítkovice 

7/22 ZO schvaluje opravu místní komunikace – křižovatka Hotel  

Praha - Janova Hora a žádost o dotaci z NPŽP „Obnova místní komunikace ve 

Vítkovicích – etapa 2021/12 (Hotel Praha-Janova Hora)“. Aktuální míra 

podpory činí 85 % způsobilých výdajů 

  8/22 ZO bere na vědomí rezignaci p. Miroslava Vancla na funkci 

předsedy FV. Nový předseda FV bude jmenován na příštím zasedání 

zastupitelstva 

  

   

  

Ve Vítkovicích 2.3.2022 

 

Ověřovatelé:   Miroslav Vancl 

     Jindřich Volejník 

 

Zapisovatel : Jana Macháčková                       

                       

                        

            Miroslav Vancl                                       Milan Rychtr 

              místostarosta                                                      starosta 

 

 

                       


